
De gemeenteraad vergadert gemiddeld twee 
keer per maand in de raadzaal van het gemeen-
tehuis in Monnickendam. Raadsvergaderingen 
zijn openbaar, u bent dus altijd welkom om 
vergaderingen bij te wonen; aanvang is 19.30 
uur. Voor de agendapunten van de vergaderin-
gen verwijzen wij u graag naar onze website:  
www.gemeenteraadwaterland.nl of  
www.waterland.nl/agenda/
21/09  raadsvergadering
02/10  welstandsvergadering
12/10  bezwaarschriftencommissie

VOORKOM WONINGINBRAAK
De winter staat weer voor de deur en de da-
gen worden langer. In deze periode worden de 
meeste woninginbraken gepleegd. Inbrekers 
zien ‘s avonds aan onverlichte huizen dat de be-
woners niet thuis zijn. Bovendien zijn er minder 

mensen op straat, waardoor de sociale controle 
sterk vermindert. Samen met diverse partners, 
zoals politie en woningcorporaties, werken wij 
aan een veilige woonomgeving voor de bewo-
ners van Waterland. 
Maar weet u dat u zelf ook maatregelen kunt ne-
men om inbraak te voorkomen? Wacht niet tot 
het te laat is en volg deze tips op:
•	 	Doe	deuren	en	ramen	op	slot.	Laat	de	sleutel	
 er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en  
 sluitwerk.
•	 	Laat	uw	verlichting	aan,	ook	als	u	er	niet	bent.	

Verlichting geeft een bewoonde indruk. Ge-
bruik een tijdschakelaar en vergeet de buiten-
lamp niet.

•	 	Doe	nooit	zomaar	open	voor	onbekenden.	Ge-
bruik raam, deurspion, intercom of kierstand-
houder. Bij verdachte situaties belt u 112.

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want 
een goed beveiligde woning én uw oplettende 
gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder 
kans op een inbraak. Op ons gemeentelijk You-
tube kanaal vindt u interessante filmpjes over 
inbraakpreventie van PKVW (Politie keurmerk 
veilig Wonen).

ZZP-CAFÉ
Graag nodigen wij alle ZZP-ers in de gemeente 
Waterland uit voor een eerste netwerkbijeen-
komst op dinsdag 7 november a.s. om 19.30 
uur in het Weeshuis in Monnickendam. Tijdens 
deze bijeenkomst maakt u kennis met andere 
Waterlandse ondernemers, laat u zich inspire-
ren en breidt u uw netwerk uit. Als u nu al meer 
informatie wilt of u vast wilt aanmelden, neemt 
u	 dan	 contact	 met	 Lucie	 van	 Vliet-Berndsen,	 
economischezaken@waterland.nl.

CONTROLE HONDENBELASTING
Van 25 tot en met 29 september vindt er con-
trole hondenbelasting plaats. Vooruitlopend 
op deze controle kunt u nog aangifte doen van 
uw hond(en), voor zover u dat nog niet gedaan 
heeft. Daarvoor kunt u gebruik maken van het 
aangifteformulier dat u kunt downloaden van 
onze website. Het ingevulde formulier stuurt u 
aan de afdeling Financiën van de gemeente Wa-
terland. Voor de uitvoering heeft de gemeente 
een extern bureau ingehuurd. De medewerkers 
van dit bureau zijn in het bezit van een door de 
gemeente verstrekt legitimatiebewijs. Heeft u 
vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op 
met de medewerkers van de afdeling Financiën. 
U kunt hen bereiken via telefoonnummer (0299) 
658 566.

VRIJWILLIGERSMARKT  
MONNICKENDAM
Op zaterdag 7 oktober wordt van 13.00 tot 15.00 
uur een vrijwilligersmarkt georganiseerd in de 
Bolder, ’t Spil 1 in Monnickendam. Iedereen die 
op zoek is naar vrijwilligerswerk of hier graag 
wat extra informatie over zou willen hebben, is 
van harte welkom. De toegang is gratis. Zie ook: 
www.vrijwilligerswaterland.nl.

MANTELZORG AWARDS 2017
Ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards 
uitgereikt aan bijzondere mensen die een 
mantelzorger steunen. Mantelzorgers uit de 
gemeente Waterland kunnen tot en met 8 ok-
tober hun beste steun nomineren via www. 
mantelzorgawards.nl.
De genomineerden kunnen op allerlei manieren 
een mantelzorger steunen. Het kan bijvoorbeeld 
een medewerker van uw gemeente zijn die ie-
mand zeer behulpzaam door de bureaucratie 
heeft geloodst, een zorgprofessional met een 
bijzonder oog voor de familie van de patiënt 
of buurman die altijd klaarstaat. Het gaat om 
kleine, eenvoudige voorbeelden van medemen-
selijkheid die voor mantelzorgers het verschil 
maken. Wie verdient volgens u de Mantelzorg 
Award?

VERKEERSHINDER
Werkzaamheden brug Poelkolkdijk
Op maandag 25 september 2017 starten wij 
met renovatiewerkzaamheden van de houten 
voetgangersbrug tussen de Poelkolkdijk en Be-
reklauw ter hoogte van Bereklauw 7 in Monnic-
kendam. De brug is tijdens de werkzaamheden 
niet toegankelijk. De werkzaamheden duren on-
geveer 1,5 week en worden uitgevoerd door het 
aannemersbedrijf Van Geemen. Heeft u nog vra-
gen naar aanleiding van deze werkzaamheden? 
Dan kunt u contact opnemen met  de uitvoerder 
de heer B. Tuinsma via telefoonnummer (0299) 
640 625. U kunt hem ook e-mailen: B.Tuinsma@
vangeemen.nl.

VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige teksten 
met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op www. 
officielebekendmakingen.nl, ons officiële medium 
voor bekendmakingen. Via onze website www. 
waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze be-
kendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage. 

Verleend
Monnickendam en Broek in Waterland
•	 	vergunning,	 Centercom	 Buitenreclame	 bv,	 na-

mens de Vervoersregio Amsterdam, voor het 
plaatsen van 15 driehoek borden voor de ver-
keersveiligheid  campagne “Fietsverlichting”,  van 
9 oktober tot en met 22 oktober 2017

Ilpendam
•	 	evenementen	 vergunning,	 Stichting	 Volksver-

maak Ilpendam, voor het organiseren en houden 
van de feestweek Ilpendam, inclusief kermis voor 
de periode 2017 – 2021. De kermis Ilpendam vindt 
plaats tijdens het laatste volledige weekend van 
september en start in 2017 met de opening op 
zondag 17 september en eindigt met de laatste 
kermis dag op zondag 24 september

Monnickendam
•	 	binnenstad,	 	evenementen	vergunning,	Stichting	

Uit	de	Kunst	 (werkgroep	Lokaal	Talent)	voor	het	
organiseren en houden van het “Soundbites Fes-
tival” op zaterdag 30 september 2017 van 17.00 
– 20.00 uur 

•	 	Cornelis	 Dirkszoonlaan	 352,	 omgevingsvergun-
ning, voor het hebben van een buitenschoolse op-

vang in het clubgebouw van de atletiekvereniging 
van Monnickendam, het brandveilig in gebruik 
hebben of houden van een bouwwerk het gebruik 
van gronden of bouwwerken in strijd met het be-
stemmingsplan

Watergang
•	 	Populierweg	7,	toewijzen	gehandicaptenparkeer-

plaats voor de bewoner(s) 

Aangevraagd
Monnickendam
•	 	Monnickendammerrijweg	31C,	omgevingsvergun-

ning, voor het renoveren van de woning, het bou-
wen van een bouwwerk en het wijzigen van een 
beschermd monument

•	 	Karn	62,	omgevingsvergunning,	voor	het	plaatsen	
van een dakkapel in het voorgevel dakvlak en het 

bouwen van een bouwwerk
•	 	Herengracht	 3,	 omgevingsvergunning,	 voor	 het	

plaatsen van 2 dakkapellen, dakvensters en raam-
luiken het bouwen van een bouwwerk

Ingetrokken aanvraag
•	 	Cornelis	 Roelestraat	 34,	 omgevingsvergunning,	

bouwen van een erfafscheiding en realiseren van 
een oprit, het bouwen van een bouwwerk, het uit-
voeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en 
het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd 
met het bestemmingsplan

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Galgeriet 10, 1141 GM Monnickendam

Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.
Woensdag 08.00 - 16.00 uur
Donderdagavond 18.00 - 20.00 uur

Openingstijden gemeentewerf: 
Maandag t/m donderdag 08.00 - 12.30 uur
Vrijdag 8.00 - 12.00 uur
Zaterdag (1e en 3e zaterdag van de maand) 09.00 - 12.00 uur
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AFSCHEID DANITA DE BAAT 
VAN DE GEMEENTERAAD

In maart 2014 trad Danita de Baat voor 
het CDA aan in de raad van de gemeen-
te Waterland. Vanwege een tragisch 
ongeval, waarbij zij ernstig hersenlet-
sel opliep, is Danita al langere tijd af-
wezig. Sinds medio juli 2017 woont zij 
niet meer in de gemeente Waterland. 
Daardoor vervalt het wettelijke vereiste 
voor haar lidmaatschap van de raad.
In de raadsvergadering van donderdag 
21 september wordt dan ook afscheid 
van Danita genomen. Haar ouders zul-
len haar daarbij vertegenwoordigen. 
Op onze website www.waterland.nl en 
www.gemeenteraadwaterland.nl vindt 
u het persbericht van CDA Waterland 
over dit afscheid.

Om inzicht te krijgen in de verwachting en 
beleving van inwoners rond de gemeentelijke 
watertaken (regenwater, afvalwater, grond-
water) wordt een online peiling gehouden. De 
afgelopen periode hebben wij u gevraagd uw 
mening te geven over verschillende thema’s: 

wateroverlast, grondwater, afvalwater, parti-
cipatie, informatie.
Heeft u één of meer enquêtes gemist? Dan 
heeft u nog twee weken de tijd om deze in te 
vullen. U vindt de online peilingen op onze 
website www.waterland.nl.

HOE GAAN WE OM MET WATER IN DE BEBOUWDE KOM?

aLGEMENE bErIChtEN


